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 !בר םולש לב*לל

 ןושאר רשקק לדתשא ,םינינעל שדהמ יתסנכנש *רהאו ,ליזרבל *תרזה רחאל

 .הנורחאה הפוקהב ןאכ השענש המ לע הודו ם"נותנ המכ םכל ריבעהל

 סילופונאירולפב "נשה "רובמ'גה .א
 0 תבכשמ ש*א 180 - כ היה ם*פההשמה רפסמ .12 + ה דע ראוניב 1!- המ םייקתה
 .םיכירדמו העונתה יכיגה םלוכ ( 17דע 14 יאליג) .הלעמו ם*ריעצ םינוב
 ונל ויה .העונתל ץוחמ ה*ריעצ הברה "רובמ'גל ונחקלש ,הרבעש הנשל דוגינב

mosלש תיסה* ןטקה רפסמל ומרגש *רובמ'גל ףונכהל רשקב ןוגרא תויעב )' 
 .םינוב ,ם"ריעצ םינוב ;תוגהמ 2 - ל ם*קלוחמ ןיה םיכינחה .ם*פתתשמה
 ;הזה רדסה "פל תולועפ ת"נכה ונרבעה הנחמ לכל .ם*ליפעמו ט*רגוב

 ילארשי יברעה ךוטכטה תורוקמ .ג | זילא"צוס a» תידוה* הבשחמ .א
 ,דהוימב ,העונתה ירבה *ד* לע וכרעג תוינכתה לכ .ת"אניטסלפה היעבהו
 nara רקיעב ,דאמ חלצומ ה*ה הנהמה טיכירצמהַו טיכינחה תעד "פל .ם"רגובה
 Ê .תוינכתה לש ההובגה המרה

 .םירדקה רנימס | .ב
 הזה רנימסה .29.1.79 םוימ ובתכמב חר* *"ע תלשנש הודהמ םכל עודיש "פכ
 לכ .ףינסה תא םיג*הנמ םינטקה םיפ"נסה בורבש ,םיליפעמה תבכשל דעוימ
 הרשכה ץוביק"ב ם"*קתה א : העונתב ם"ליעפ םיכ"רדמ םה הבכשה יכ"נה
 ם"פכינהה .ם"מ* 10 ל ןגכותש אלו ,טוי 15 ךשמב איא*דנו'גב "תורוד ןיע
 ,םיוספמ אשונ ,*ללכה רמוהל ףסונב ,הדמל הצובק לכ ,תוצובק 4 ל וקלוח

 ;' םיאשונה הלאו .רמג הדובע ,רנימסה ףוסב וניכה DA ולעו
 לארש* תנידמ ,םונויצ | .2  .תידוהי הבשחמ .2  .ת'דוה* ה*רוטסיה .1

 a תויללכ תואצרה ומיקתה הל ףסונב .יברע ילארשיה ךוסכסה .4 | .ץוביקהו

 . ילמינ*מ ס"*סב םלוכל תתל "דכ ,תוצובקה תדובעל ם"רושקה ם*אשונה לע
 דחוימב שיגרהל ןת"נ הז .הוניוצמ ויה קפס םוש אלל ,ם*רדקה רגימס תואצות
 .הלאה םיאשונה דומ*לב ך*שמהל ןוצרב .תוליעפל ורזהש םיכינהה לש ץרמב
 .דועו 76 הרשכה תנשל דואמ הבוט הצובק לש בכרהו

 .םיפיגסב הול"עפ .ג
 רבכ ם"פינסה הויוריכזמ לכ ,ה"חכונה הנשב טתול"עפ תא וליחתה ט"פינסה לכ

 הבכ הבורקה הנשל תורטמ תעבוקה הנשה תח"תפ לש ה"ללכה הפ"טאה .ורחבנ

 (בורקבש םיוקמ) ויה'שכ .םיפ*נסה לכ לש םיהווד ונל ןיא הכ דע .התשענ
 .םיטרפ רתוי םכל תלשג

 : תידוהי הירוטסיהל סרוק .ג
 -וטסיה טרוק ם"יקת* ,תיע"בשה תיצראה הדיעוה לש תואצותה תחאכ ,ולואפ ץסב
 זכרמה םע ףותישב השענ הז טרוק .2 - ו 1 היב ימ* .הקיתע תידוהי* היר
 -ינואה לש םפ*רומ .ולואפ .ס תטיסרבינואפ קלה אוהש תודהיה ידומלל יאליזרבה

 תה *רגוב לכל 19990 סרוקה .ט*יתעש עובשב םעפ תואצרהה תא ור"בע* הטיסרב

 לירפאל 6 - ב ליהת* סרוקה רחא יאטיסרבינוא רעונל םג ןכו ולואפ .סב העונתה

 (וריטר 713( ןאכ ונלש ףינסב ם*יקתיו
 .74 הרשכה תנש .ד

 םדא תוכ ףיסוה הז וירב דהוימב), תעכו העונתל ורזח 74 לש תנשה *כ*נח לכ

  םירבה *דיב הוצכורה 0959307 תויוריכזמ ולואפ .סבו וירב.ם*ףינסב הוללעפל
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 לש ונובראל ס"בושה ךאמ םירבדהש המכו הלאה תויעבה תא ןיבתש הוקתב

 ךהלוכ* תצדמבש ךכמ טיטקבמ ונא ,דיהעל תוסטלחהה תויולה ןהבש ןכו ,ןיערגה

op Jaטיטגהל לכוגש ידכ "וכו הלאה תודפומה ןכו רבדב ם*?עגונה ם"שנאה  

 הילעה ןיערג יפלכ וניתופקטה תא

6 
uno nina 

 תיגראה הגהנהה טשב
 (ךילוו ןבואר) הסב הונג ןועמש ;קהחעה

 א"ת ס'נובה דוהיא
 ליהרורב תוריכזמ
 ) רמר; ןורהא

 nam mova “nam ךרד (וגהעיד* 9פל) השענ ץראב הז ןינקב לופיטה לכ 2
 4 .םיטנדוטסה להנמב
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